AANSTELLINGS- EN AFSCHEIDSVIERING
DANKBAAR OMZIEN HOOPVOL UITZIEN
CHRISTUS KONING – 20 NOVEMBER 2022
‘DE HANDEN IN ELKAAR SLAAN’

1. Inleiding met voorlezing aankondiging benoemingen
Hans:
Zo meteen mogen wij samen eucharistie vieren, dankbaar voor wat voorbij is en hoopvol voor wat
komen gaat. Vandaag bevinden wij ons immers bij een mijlpaal in de geschiedenis van onze
decanaten en van de Pastorale Eenheid, en dit als gevolg van een reeks benoemingen die de voorbije
maanden werden bekendgemaakt. Op 31 mei van dit jaar bekwam priester Roland Hemeryck met
ingang van 15 november eervol ontslag als deken van Ieper en als pastoor van de Pastorale Eenheid
O.L.V. van Vrede regio Ieper; hij blijft wel rector van de zusters van de Heilige Familie Ieper. Eveneens
met ingang van 15 november werden de decanaten Ieper en Poperinge samengevoegd tot een
eengemaakt decanaat met als deken priester Miguel Dehondt, voorheen deken van Poperinge, die
met ingang van 15 november eervol ontslag bekwam als pastoor van de Pastorale Eenheden St.
Bertinus Poperinge-Vleteren en Heilige Clara Heuvelland, en die benoemd werd tot pastoor van de
Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede. Vervolgens werd op 2 september bekendgemaakt dat priester
Mathias Parret, opnieuw met ingang van 15 november, eervol ontslag bekwam als medepastoor van
de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede en vanaf 1 januari benoemd wordt tot pastoor van de
federaties Gistel en Oudenburg. Op 16 september volgde de aankondiging dat – nog steeds met
ingang van 15 november – priester Matthias Noë eervol ontslag bekwam als medepastoor van de
Pastorale Eenheid St. Crispijn Izegem-Lendelede en benoemd werd tot medepastoor van de
Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede, met behoud van zijn deeltijdse lesopdracht in de St.
Maartensscholen Ieper. Tot slot publiceerde de bisschop op 30 september het decreet dat de
federatie Zonnebeke St. Augustinus opheft en de vijf parochies van deze federatie toevoegt aan de
Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede regio Ieper, meer bepaald de parochies St. Martinus Beselare, St.
Margareta Geluveld, St. Audomarus Passendale, St. Bartholomeus Zandvoorde en O.L.V. Zonnebeke,
en dit eens te meer met ingang van 15 november. Bij die gelegenheid werd priester Patrick
Tourlouse, voorheen pastoor van de federatie St. Augustinus Zonnebeke, benoemd tot
medewerkend priester in de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede, die voortaan het grondgebied van
24 parochies omvat en de facto samenvalt met het vroegere decanaat Ieper. Zelden werden zoveel
veranderingen op hetzelfde moment van kracht; zelden stonden de Pastorale Eenheid O.L.V. van
Vrede en het decanaat Ieper-Poperinge voor een dergelijke uitdaging - maar die uitdaging kunnen wij
aan, als wij de handen in elkaar slaan. Ons voornemen om hand in hand op weg te trekken zetten we
kracht bij door samen eucharistie te vieren rond hetzelfde Woord en dezelfde tafel. Dat mogen wij
doen met als voorganger bisschop Lode Aerts, die aan het einde van deze viering ons allen op weg zal
sturen om christen te zijn in de wereld van vandaag, en aan enkelen onder ons een bijkomende
zending zal geven door hen officieel aan te stellen in de functie waarin zij werden benoemd. Ik nodig
u allen uit om deze viering bewust mee te vieren, en heet namens ons allen onze bisschop van harte
welkom in de tweede kathedraal die ons bisdom rijk is.

2. Belteken en intredeprocessie met lied (‘Bouwen aan een wereld’ – ZJ 576)
De intredeprocessie vertrekt aan het portaal. Allen die in de processie meelopen, hebben zich
voordien al via de uitgang van de kapittelzaal naar achteren begeven. Voorop loopt Charlotte met het
rokende wierookvat en Helena met het processiekruis. Na hen loopt zr. Lieve, gevolgd door Emma en
Gillian, tien acolieten met flambeeuw, diaken Lode met het Bijbelboek, de andere diakens, de
concelebranten en de voorganger.
Helena plaatst het processiekruis in zijn voet, terwijl Charlotte bij het altaar blijft staan. De diaken
plaatst het evangelieboek op de staander, gevolgd door de acolieten met flambeeuw. Ze zetten hun
flambeeuwen weg en nemen hun plaats in. Emma en Gillian nemen de staf en mijter van de bisschop
in ontvangst en plaatsen of leggen deze opzij. Wanneer nu ook de concelebranten en voorganger het
altaar hebben begroet, reikt Charlotte het wierookvat aan de voorganger aan, zodat hij het altaar en
het evangelieboek kan bewieroken. Nadat ze het wierookvat weggehangen hebben, nemen ook de
laatste acolieten hun plaats in.

3. Kruisteken, genadewens en verwelkoming door voorganger
De verwelkoming gebeurt vanaf de sedes.

4. Kyriëbeden met zang (uit de ‘Messe de Lourdes’ – P. Décha)
Lector:
Heer, U die Uw handen beschermend over ons uitstrekt, zegen ons met Uw wijsheid die ons alles in
het juiste perspectief doet zien; kom bij ons aanwezig, en ontferm U ook vandaag over ons.
Christus, U die Uw hand bemoedigend op onze schouder plaatst, zegen ons met Uw liefde die zin
geeft aan ons leven; kom bij ons aanwezig, en ontferm U ook vandaag over ons.
Heer, U die ons Uw helpende hand reikt in tijden van nood zegen ons met Uw mildheid die ons het
goede in elkaar doet zien; kom bij ons aanwezig, en ontferm U ook vandaag over ons.
De voorganger besluit:
Moge de barmhartige God bij ons aanwezig komen, ons onze tekortkomingen niet aanrekenen en
ons voorgaan op weg naar het volle leven – amen.

5. Gloriazang uit de ‘Messe de Lourdes’ (met drie strofes)
Voorganger:
Dankbaar voor het wonder van Gods aanwezigheid, mogen wij God loven met deze eeuwenoude
woorden: …

6. Openingsgebed
De voorganger bidt vanaf de sedes:
Almachtige eeuwige God, U hebt Uw welbeminde Zoon tot Heer verheven, tot koning van alles wat
bestaat. Voor onze vrijheid heeft Hij het uiterste doorstaan en zo een nieuwe toekomst mogelijk
gemaakt. Wij vragen U dat ons werken voor het dagelijks brood een hulde wordt aan U, een
eredienst, totdat Hij wederkomt, Jezus Christus, Uw Zoon.
Na het openingsgebed nodigt deken Roland de kinderen uit naar de kleurtafel in de stilteplek.

7. Eerste lezing (2 S 5,1-5): ‘U zult mijn volk weiden’
Lector:
Uit het tweede boek op naam van de profeet Samuël, dat de lotgevallen vertelt van koning David; uit
het vijfde hoofdstuk, nadat koning Saul zichzelf heeft gedood en zijn laatste getrouwen gestorven zijn,
zodat niets David nog belet om koning te worden.
1 Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: ‘Hier zijn wij, uw eigen vlees en
bloed.
2 Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël leidde.
Bovendien heeft de HEER u beloofd: “U zult mijn volk Israël weiden; u bent diegene die over Israël zal
heersen.”’
3 Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron, en koning David sloot met hen in Hebron
een verbond ten overstaan van de HEER, en zij zalfden David tot koning over Israël.

8. Antwoordzang: Psalm 122 met refrein (‘Christus vincit’)
Cantor:
Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis! Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw
poorten binnentreden.
Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeen gebouwd. Naar u trekken de stammen op, de stammen
van Gods volk.

9. Tweede lezing (Kol 1,12-20): ‘Hij is het beeld van de onzichtbare God’
Lector:
Uit de brief op naam van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse, een vroegchristelijk
traktaat over de kern van het christelijke geloof waarin de figuur van Christus centraal staat; uit het
eerste hoofdstuk, dat de verhouding tussen de Vader en de Zoon beschrijft.
Zusters en broeders,
12 zeg met vreugde dank aan de Vader, die jullie in staat heeft gesteld om te delen in de erfenis van
de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn
geliefde Zoon,
14 in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden.
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18 Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de
doden, om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.

19 Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20 om door Hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis
vergoten, om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.

10. Alleluiazang (‘Alleluia Irlandais’ – J.P. Lécot/B. Luyckx) met processie
Emma reikt de bisschop zijn staf aan terwijl Helena en Charlotte de wierook bereiden. Diaken Lode
vraagt de zegen van de bisschop. Helena en Charlotte reiken diaken Lode het wierookvat aan. Hij
bewierookt het evangelieboek terwijl het nog op de staander ligt en begeeft zich pas daarna naar de
lezenaar, voorafgegaan door zes acolieten met flambeeuw die voor de lezenaar plaatsnemen. De
acoliet met het wierookvat blijft achter hem staan.

11. Evangelielezing (Lc 23,35-43): ‘Vandaag nog zul je bij Mij zijn’
De diaken leest vanaf de lezenaar:
Toen ze Jezus aan het kruis geslagen hadden, 35 stond het volk toe te kijken. De leiders lachten Hem
uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, de
uitverkorene!’
36 Ook de soldaten dreven de spot met Hem; ze kwamen Hem wijn brengen 37 en zeiden: ‘Ben jij de
koning van de Joden? Red dan jezelf!’
38 Boven zijn hoofd hing het opschrift: dit is de koning van de Joden.
39 Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: ‘Ben jij de Messias? Red dan
jezelf en ons erbij!’
40 Maar de andere misdadiger wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze
straf ondergaat?
41 In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds
gedaan.’
42 Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’
43 Jezus antwoordde hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’

12. Herhaling van de alleluiazang
Tijdens de zang biedt diaken Lode het evangelieboek aan de bisschop aan voor een kus. Vervolgens
legt hij het boek terug op de staander. De acolieten volgen hem en plaatsen hun flambeeuw terug.
Emma neemt de staf van de bisschop opnieuw in ontvangst.

13. Homilie (voorganger)
De voorganger houdt de homilie vanaf de lezenaar.

14. Korte stilte met orgelspel
15. Geloofsbelijdenis
De voorganger nodigt allen uit om recht te staan en hun geloof te belijden.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, zijn enige
Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria; die geleden
heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de
derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn
almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de
vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven – amen.
Tijdens de geloofsbelijdenis komen de kinderen van bij de kleurtafel naar de middenbeuk. Daar
worden kaarsjes ontstoken om bij de voorbeden aan te brengen.

16. Voorbede met acclamatie (refrein ‘Uw hand in mijn hand’)
De voorganger leidt de voorbeden in.
Laat ons nu vol vertrouwen wat in ons hart leeft toevertrouwen aan Gods handen.
De voorbeden zelf worden gelezen door twee lectoren. Na elke voorbede brengen één of meer
kinderen een kaarsje aan op het altaar. Bij het altaar nemen twee acolieten plaats om de kaarsjes
indien nodig te helpen plaatsen.
Laat ons bidden voor alle geëngageerde christenen in het nieuwe decanaat Ieper-Poperinge: dat wij
elkaar mogen vinden over oude grenzen heen en de handen in elkaar slaan om te werken aan Gods
rijk op aarde - reik ons de hand, Heer, en maak alles nieuw.
Laat ons bidden voor allen die vandaag worden aangesteld om een specifieke taak op te nemen in de
Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede: dat zij geduldig werken aan een goede verstandhouding en
samenwerking en elkaar bemoedigen om daartoe de nodige draagkracht te vinden - reik ons de
hand, Heer, en maak alles nieuw.
Laat ons bidden voor de afscheidnemende deken Roland en afscheidnemend medepastoor Mathias:
dat zij de toekomst met vertrouwen en in goede gezondheid tegemoet gaan, en zich daarbij nog
steeds met ons verbonden mogen voelen - reik ons de hand, Heer, en maak alles nieuw.
Laat ons bidden voor allen die gedoopt worden in ons decanaat, voor hen die huwen, voor alle
zieken, voor wie in eenzaamheid leeft en voor wie recent afscheid moest nemen van een geliefde:
dat zij in hun leven de sporen van Gods aanwezigheid mogen ervaren - reik ons de hand, Heer, en
maak alles nieuw.
De voorganger besluit:
Heer, U die ons wil leiden en troosten, leg Uw liefde in ons hart en doe ons hand in hand op weg
gaan, in de richting van een nieuwe toekomst waarin U ons zult weiden.
Priester Mathias duidt dat er geen collecte is op dit moment, en dat de aanwezigen hun gave kunnen
achterlaten in de mandjes van de acolieten na de viering.

17. Aanbrengen van de gaven bij lied: ‘You Raise Me Up’ (R. Lovland)
Vanuit de middenbeuk brengen enkele medewerkers en acolieten bloemen, het corporale, twee
altaarkaarsen, 6 schalen en 4 mandjes met brood, 3 bekers, een karaf wijn, een karaf water,
kelkdoekjes en het missaal aan. Diakens Bart en Dirk nemen de gaven in ontvangst. Na het
aanbrengen van de gaven bereiden Helena en Charlotte de wierook. Wanneer de voorganger het

altaar bewierookt heeft, bewierookt diaken Luc de voorganger en het volk. Na de bewieroking staan
Gillian en Emma in voor de handwassing van de voorganger.

18. Gebed over de gaven
De voorganger bidt vanaf het altaar:
Heer, wij bieden U het koninklijk offer aan waardoor U ons met U verzoent. Wij vragen met aandrang
dat Jezus Christus, uw Zoon, die ons zijn gaven toevertrouwt, aan alle volkeren eensgezindheid en
vrede schenkt.

19. Prefatie
Voorganger:
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan Uw heerlijkheid, om heil en genezing te
vinden, zullen wij U danken, altijd en overal. U hebt Uw Zoon met heerlijkheid bekroond, priester in
eeuwigheid, koning en Heer van heel de schepping, Jezus Christus. Hij heeft Uw raadsbesluit
geopenbaard. Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, alles heeft Hij volbracht om onze vrede te
worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping, Hij zal voor U een koninkrijk verwerven,
God, een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van
vrede.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor Uw troon, loven en
aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde.

20. Sanctus (‘Heilig’ – F. Schubert)
21. Eucharistisch gebed V met anamnese ‘Heer Jezus’
De instellingswoorden en drievoudige slotdoxologie (J.P. Lécot) worden gezongen.

22. Onze Vader (gesproken)
De voorganger nodigt alle kinderen en jongeren uit om rond het altaar te komen staan.

23. Gebed om vrede (door kind)
Lieve reikt de loopmicro aan, zodat de lector voor het altaar kan lezen:
Maak ons tot een werktuig van Uw vrede, Heer. Laat ons liefde brengen waar haat is, eenheid waar
mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat ons hoop geven aan wie niet meer
hoopt, en geloof aan wie twijfelt. Laat ons licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen
bedroefd zijn. Help ons, Heer, niet om zelf gelukkig te zijn, maar om anderen gelukkig te maken.
Na het gebed wenst de voorganger allen de vrede toe. Vervolgens nodigt diaken Bart allen uit om
elkaar de vrede toe te wensen

24. Lied ‘Geef ons de vrede’ gevolgd door ‘Agnus Dei’ (P. François)
Tijdens het lied plaatsen diakens Luc en Dirk de cibories op het altaar. Vervolgens reiken zij de
communie uit aan allen die zich achter het altaar bevinden. Intussen gaan diakens Frank en Christiaan
bij alle priesters om de handen te ontsmetten.

25. Uitnodiging tot de communie
De priesters communiceren onder twee gedaanten door indoping in één van de twee bekers. De derde
beker is voorbestemd voor de voorganger.

26. Communie met lied: ‘Benedictus’ uit de ‘Mass for Peace’ (K. Jenkins)
De communie wordt op vier plaatsen uitgereikt, telkens door twee communiedelers: de voorganger
en Miguel vooraan, Roland en Patrick bij het zuidportaal, Matthias en Dominiek in de ene zijbeuk en
Mathias en Martin in de andere. Met elk paar van communiedelers gaan twee acolieten met
flambeeuw mee. Ettien staat in voor de bedeling van de communie aan het koor. Indien het lied
afgelopen is voor het einde van de communiebedeling, gaat het over in orgelspel.
Na het uitdelen van de communie staan diakens Frank en Christiaan in voor het afruimen van het
altaar, geholpen door enkele acolieten.

27. Gebed na de communie
De voorganger bidt vanaf de sedes:
Heer, wij zijn genaderd tot Uw heilige tafel en U hebt ons opgenomen in Uw liefde, die ons aan de
dood onttrekt. Wij vragen U: blijf in ons midden wonen, sticht vrede onder ons om alles in de hemel
en op aarde te verzoenen.

28. Aanstelling
De voorganger spreekt vanaf de sedes. Lieve reikt de loopmicro aan de verschillende aangestelden
aan.
Voorganger:
Nadat we samen het Woord van God beluisterd hebben en maaltijd gehouden hebben aan de tafel
van de Heer worden wij allen op weg gestuurd om Gods Woord uit te dragen in de wereld. Die
zending wordt aan elk van ons toevertrouwd. Maar vandaag mag ik ook een bijzondere zending
toevertrouwen aan enkelen die rond de tafel zaten.
Daarom vraag ik eerst priester Miguel Dehondt, huidig deken van Poperinge, om naar voren te
komen. […] Aan jou, Miguel, vertrouw ik de taak toe om als deken van het eengemaakte decanaat
Ieper-Poperinge en als pastoor van de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede regio Ieper als een goede
herder de gelovigen voor te gaan in geloof en gebed en ze te begeleiden in goede en kwade dagen.
Aanvaard je, in trouw aan de Heer en zijn evangelie, om naar best vermogen deze herderlijke taak op
te nemen?
Miguel:
Ja, bisschop Lode, ik aanvaard deze nieuwe zending met alle verantwoordelijkheid die eraan
verbonden is. Ik beloof mij in zetten voor het volk van God in het decanaat en in de Pastorale
Eenheid, in goede samenwerking met de priesters, diakens, parochieassistenten en teamleden, en
alle anderen die verantwoordelijkheid dragen, met de hulp van Gods Geest in dienst van God en de
mensen.
Voorganger:

Beste Miguel, ik dank je dat je deze opdracht aanvaardt! […] Ik nodig nu priester Matthias Noë uit
naar voren. […]
Aan jou, Matthias, vertrouw ik de taak toe om als medepastoor van de Pastorale Eenheid O.L.V. van
Vrede regio Ieper een goede herder te zijn voor deze gemeenschap, haar voor te gaan in geloof en
gebed en haar naar best vermogen te begeleiden in goede en kwade dagen. Aanvaard je, in trouw
aan de Heer en zijn evangelie, om naar best vermogen deze herderlijke taak op te nemen?
Matthias:
Ja, bisschop Lode, ik aanvaard deze nieuwe zending met alle verantwoordelijkheid die eraan
verbonden is. Ik beloof mij in zetten voor het volk van God in deze Pastorale Eenheid, in goede
samenwerking met de andere vrijgestelden, met de andere teamleden en met allen die
verantwoordelijkheid dragen, met de hulp van Gods Geest in dienst van God en de mensen.
Voorganger:
Beste Matthias, ik dank je dat ook jij deze opdracht aanvaardt! […] Ik nodig nu priester Patrick
Tourlouse uit naar voren. […]
Jou, Patrick, stel ik aan tot meewerkend priester
in de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede regio Ieper, om in nauw overleg met de teamleden deze
gemeenschap te begeleiden op weg naar het Rijk Gods.
Aanvaard je, in trouw aan de Heer en zijn evangelie, om naar best vermogen deze opdracht te
behartigen?
Patrick:
Ja, bisschop Lode, ik aanvaard deze nieuwe zending met alle verantwoordelijkheid die eraan
verbonden is. Ik beloof deze opdracht op mij nemen met de hulp van Gods Geest in dienst van God
en de mensen.
Voorganger:
Beste Patrick, ik dank je dat je deze opdracht aanvaardt! […] Tot slot vraag ik aan alle andere
teamleden dat zij de nieuwe pastoor, medepastoor en meewerkend priester vervoegen:
medepastoor Ettien, de diakens Bart, Frank en Lode, parochieassistente zr. Lieve, en de leken die lid
zijn van het team: Ann, Christine, Pieter, Lieven en Hans. […] Aan jullie allen, leden van het team,
vraag ik: zijn jullie bereid om samen met pastoor-deken Miguel en medepastoor Matthias jullie
verder in te zetten voor de geloofsgemeenschappen in deze Pastorale Eenheid?
Alle teamleden:
Ja, wij zijn van harte bereid om samen te werken met Miguel en Matthias, en verder de
verantwoordelijkheid te dragen voor de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede regio Ieper, in dienst van
God en van de mensen.
Voorganger:
Zusters en broeders, als bisschop van Brugge bevestig ik het team in zijn opdracht om deze Pastorale
Eenheid verder uit te bouwen tot een levendige geloofsgemeenschap waar plaats is voor velen, in
nauwe samenwerking met de nieuwe meewerkend priester Patrick, met meewerkend priester
Martin en met diaken Christiaan, en met de geloofsgemeenschappen van Beselare, Geluveld,

Passendale, Zandvoorde, Zonnebeke, die vanaf nu deel uitmaken van deze Pastorale Eenheid. Moge
Gods Geest jullie daarbij tot licht en kracht zijn!

29. Bedanking van teamlid Jaak, priester Mathias en deken Roland
Hans bedankt achtereenvolgens Jaak voor zijn inzet als teamlid sinds 2015, Mathias voor zijn inzet als
medepastoor sinds 2012, en Roland voor zijn inzet als pastoor-deken sinds 2006.

30. Afscheid en welkom namens de kerkfabriek
Alexander Declercq bedankt kort namens de kerkfabriek van de kathedraal Mathias en Roland.

31. Dankwoordje van priester Mathias
32. Dankwoord van deken Roland
33. Slotlied: ‘Christus toen’ (2 strofen)
34. Slotwoord door deken Miguel
Aan het einde nodigt deken Miguel allen uit naar de receptie in de St. Jacobskerk.

35. Zending en zegen
Emma en Gillian reiken de staf en de mijter van de bisschop aan, waarna hij de zending en de zegen
uitspreekt vanaf de sedes.

36. Feestelijke uittrede bij orgelspel
De acolieten, diakens en priesters gaan op twee rijen staan voor het altaar en buigen. Daarna gaan zij
meteen naar de sacristie.
Bij de verschillende uitgangen staan vier acolieten met een mandje voor de gave van de aanwezigen.

